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TIROLSKO – SWAROVSKI - HALLEIN 
 

      
 

TERMÍN:  podľa požiadavky 
CENA: 145 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami a večerou, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod v ranných hodinách, cesta vedie cez územie Rakúska krajinou lužných lesov a údolím Dunaja, ktorého 

brehy lemujú čarovné historické mestečká, ovocné sady, vinice, kláštory a malebné zrúcaniny hradov. Ráno zastávka 

v Kittenberských záhradách snov, je to najkrajšia expozícia svojho druhu v Rakúsku, 300 tématických záhrad podľa 

kultúr z rôznych krajín sveta – Japonská, Toskánska, ružová, vonná... s nezabudnuteľným estetickým zážitkom. 

Prehliadka prekrásneho zámku Schallaburg s unikátnymi arkádami, ktorý je považovaný za najkrajší renesančný 

zámok v Alpách. Veľké, malebné nádvorie zámku Schallaburg s konzolovým schodiskom, slúžiace na rytierske 

zápasy, je ilustráciou bohatstva rodu Losensteinovcov a ich lásky k umeniu, rovnako ako jedinečné dekoratívne 

súsošia dvojposchodovej arkády. Terakotová mozaika, pozostávajúca z 1600 jednotlivých kúskov, znázorňuje živú 

scenériu mytologických postáv, bohov, masiek a fantastických stvorení, bohato detailne vyzdobených. Jednou z 

vyobrazených postáv je aj „Hunde-fräulein“ (žena so psou hlavou), postava vychádzajúca zo schallaburgskej legendy. 
Súčasťou sú nádherné, podmanivé, manieristické záhrady, ktoré sa pýšia historickými ružami, ornamentálnymi stro-

mami a krami a rastlinami Pokračovanie do Innsbrucku, ubytovanie 

 

2.deň: raňajky, prehliadka Innsbrucku, sídla tirolskej vetvy Habsburgovcov a hlavného mesta Tirolska: gotická štvrť, 

ktorej skvostom je strecha s 2567 zlatými škridlami, cisársky palác, katedrála, dvorný kostol s pomníkom Maximi-

liána I., Wiltenská bazilika, kostol Hofkirche so 28 bronzovými sochami nadživotnej veľkosti, Dóm sv. Jacoba...,  

 

Odchod do unikátneho múzea Krištáľový svet Swarovski, v ktorom môžete obdivovať najväčší brúsený krištáľ na 

svete (300 tisíc karátov), ako aj 11m vysokú krištáľovú stenu vytvorenú z niekoľkých ton blyštiacich sa polodra-

hokamov. Objavíte úžasný Swarovského krištáľový svet tisícov krištáľov, zrkadiel, obrazov, scénických výjavov, 

šperkov alebo figuriek... Magickým obrom, ktorý chrlí vodu a žiari do okolia vstúpite do štrnástich komnát zázrakov, 

kde začína rozprávková cesta svetom krištáľov. Každá komnata má svoj príbeh...Swarovski skutočne povýšil bižutériu 

na šperk... Milovníci šperkov si tu budú taktiež môcť nakúpiť rôzne zaujímavé kúsky za výhodnú cenu 

 

Návšteva soľnej bane Hallein, ktorá je jednou z najstarších soľných baní na svete. Soľ z bane zabezpečila prežitie 

ľudí, priniesla bohatstvo arcibiskupom a mesto Salzburg jej vďačí za dnešnú okázalú krásu. Soľ, ktorá dala tejto ob-

lasti meno, sa tu dolovala už v čase Keltov. Dnes je baňa známou atrakciou, kde zažijete jazdu banským vláčikom, 

kĺzačku, plavbu po podzemnom jazere... Večer odchod na Slovensko 

 

3.deň: príchod v ranných hodinách 
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